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 السادس والثالثونالدرس تفريغ 

 من رشح الشيخ أبو بكر السعداوي

 غفر اهلل له ولوالديه وألهله ولذريته وللمسلمني 

 عىل كتاب عمدة الفقه 

 رمحه اهلل لإلمام: موفق الدين أبو حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس

 

 

 

 من رفع أخيكم أبو معاذ 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمددد هلل رب العدداملنيل والوددالة والسددالم عددىل أرشو األسليددا  واملر ددلنيل 

   نلينا حممد وعىل آله وصحله و لم.

مددا نلنددا ا كتدداب الوددالة مددن كتدداب , "بدداب صددالة املددري "قدداا املوددن : 

وجا نددددددددا ا ن ا هددددددددذا الفودددددددد   -رمحدددددددده اهلل–املقددددددددديس  قدامددددددددهالعمدددددددددة  بددددددددن 

, وهدذا يددتكلم عليده الفقمدا  مدن بداب ذكدر األصددوال اب صدالة املدري ""بدفقداا:

املسددلم  ثددم ذكددر مددا يسددتثنف منمددال فلددن أكمدد  الليددان ا أحكددام الوددالة حالددة كددون

ددددددا جددددددا  ا ن ا مسددددددتثنيا  مددددددن هددددددذ  العلددددددادةل ومددددددن بددددددني  ا عدددددداقالًل باليفًل صددددددحيحًل

عدددذر مدددن  ا  دددتثنا ا  التددد  جدددا   ا اليدددأل هدددو املدددري ل ألن املدددر  ي عتدددر

العلددادةل فلمددذا نا ددذ أن يددذكر املوددن  بعدددما ذكددر األعددذار التدد  تددأثر ا أصدد  

 أحكام الوالة أن يلدأ بذكر املستثنيا  فلدأ بوالة املري .

 )املتن(

فإن مل يطدق فعدىل جنلده , اواملري  إذا كان القيام يزيد ا مرضه صىل جالسًل 

فإن مل  ,افإن مل تستطع فقاعدًل  ,قائنًل  ص »لعمران بن حوني:   لقوا ر وا اهلل

  .«تستطع فعىل جنلك

 )اليح(
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ل وأهندا تتلد  عدن بيان أحكدام صدالة املدري بدأ املون  ا هذا اللاب ا 

صالة الوحيح فقاا: إن املري  إذا كان املر  يزيد فيه أو ا مرضده أو يدأخر 

 برأ ل اختلفت كيفية صالتهل ثدم ا تشدمد عدىل ذلدك بحدديا عمدران بدن حودنيل

وهو حديا أخرجه اللخاري ا صحيحه وأبو داود والرتمدذي والنسدائ ل لكدن 

 مل خيرجه اإلمام مسلم.

وعدددنمم أ،عدددنيل إ  أسددده قدددد  عمدددران بدددن حودددني مدددن الودددحابة األجدددال  

ا بددتب بمددر  وكددان مرضدده هددو مددر  اللوا ددامل وهددذا املددر  كددن هددو معددروو 

يلددددأ يندددزو منمدددا الددددمل إذا  لكدددم هدددو علدددارة عدددن ا نتفدددا  يقدددع ا املقعددددةل بحيدددا

فكدددان قدددد أصددديذ  دددذا املدددر   -نسددداا اهلل السدددالمة والعافيدددة-ناد  ا التقدددرح

 عن كيفية الوالة.  مدة طويلةل فشكا إىل النل  

ويقولون: بان صاحذ اللوا ام إذا صىل يزيدد فيده النزيد  خاصدة إذا وقد  

تب كدذلك  دذا املدر ل قدد ا بد -رمحده اهلل–مدة طويلةل هلذا كدان اإلمدام الشدافع  

 حتف أسه كان إذا ركذ عىل الفرسل وإذا نزا بق  أثر الدم عليه.

إن هددددذا املددددر  يددددأثر عليدددده ا الوددددالةل فقدددداا لدددده النلدددد   فشددددكا إىل النلدددد  

:« ل هدذا احلدديا «فدإن مل تسدتطع فعدىل جنلدك ,افدإن مل تسدتطع فقاعددًل  ,قائنًل  ص

 ل فدإن النلد  جدا   عدن النلد   يونفه علن  احلديا ا مسدائ  الفتدوا التد 

ملدددا أفتدددف بدددني أصدددوا الفتدددوال وهددددذا املدددنم  الدددذي  بدددد أن يسدددام عليددده العلددددن   

 خاصة ا الفتوا.
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 صد »:عدن صدالة املدري , فقداا النلد   جتد هندا إن عمدران  داا النلد  

؟.«افإن مل تستطع فقاعدًل  ,قائنًل   , هو مري  كي  يوب قائنًل

جابدة ملدارشةل بد  جدا  باألصد  ا املسدالةل كاسده يقدوا: تده باإلمل يا فالنل  

ل وهذا يذكر  الفقمدا  مدن بداب التنليده عدىل األصدوال ألسدك  األص  أن توب قائنًل

عليددده ا مدددواطن ايدددالول ويكدددون ماعددددا تسدددتطيع أن ترجدددع  ,إذا عرفدددت األصددد 

ل األصدد  هددو املسددتثنفلو ا  ددتثنا    خيددر  إ  لوجددود حاجددة وإ  لوجددود دليدد 

 فإذا انتفف الدلي  بقينا مع األص .

ل أراد أن ينلمدده إىل ذلددكل مددع أسدده يعلددم أسدده   «قددائنًل  صدد »: فلددن قدداا النلدد  

ل فلدددم يقولددده النلددد   ال ألسددده لدددو قددداا لددده:  يسددتطيع أن يودددب قدددائنًل  صددد صدد  قاعددددًل

ال لددددددرتخك الندددددداس ا ذلددددددكل هلددددددذا التنليدددددده عددددددىل األصددددددوا ي ددددددل  مسددددددالة  قاعدددددددًل

ا,  حددت  أي أحددد بدداي  صدد تسدداه  ا األحكددامل فلددو قدداا: الرتخدديك أو ال قاعدددًل

ال واملدر  لديو بمدر  قدوي؟  ال تقدوا لده: ملداذا تودب قاعددًل مر  ليوب قاعددًل

ال يقوا لك: ألن النل   ك  إليه املر  فقاا: ص  قاعدًل  ش 

,  صددد »عددددا عددن هدددذا الكددالم  حتدددف ت  ددل  املسدددالة, فقدداا: فددالنل   قدددائنًل

ا و فإن مل تستطع ف ال وهد  اإلحالدة  "إن مل تستطع", «قاعدًل هذ  كلمة كلدامة جددًل

إىل ا  ددتطاعةل فددإن مل تسددتطع فتنتقدد  إىل املسددالة الثانيددة كددون الرجدد  يوددب قددائنًل 

اهلل  دلحانه هذا هدو األصد  وهدذا الدذي جدا  بده الكتداب وجدا   بده السدنةل فدإن 

 َقدددان ت نيَ }قددداا:  وتعددداىل
 
ق
 

دددوا ِ  اهلل  دددلحانه وتعددداىل, فقدددد أمدددر [238]اللقدددرة:{َوق وم 
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وأمددر بددهل ثددم إذا مل يسددتطع اإلنسددان أن رقددق هددذا الددركن  بالقيددامل وأقددام النلدد  

ا صد وهدو القيدامل انتقد  وقداا:  صدددرها  , هدذ  امملدة مدن حدديا النلد  قاعددًل

املوددددن  بكددددالم لطيدددد  يريددددد أن يلددددني ماهيددددة ا  ددددتطاعة فقدددداا ا بدايددددة كالمدددده: 

ددد واملدددري  إذا كدددان) , أي: أسددده يتودددر و دددد (االقيدددام يزيدددد ا مرضددده صدددىل جالسًل

 املشقة ا ذلك. 

  -:املر  عىل ثالثة حا  الفقما  يقولون: 

يسددددتحي  معددده القيدددام كاملشدددلوا وكمددددن    احلالدددة األوىل:هندددار مدددر  هدددو 

 يستطيع احلركةل فمذا أ،عوا عىل إن القيام  اق  ا حقه. 

ه لدددديو بدددداملر  الددددذي يددددأثر أو يزيددددد فيدددده عندددددنا مددددر  لكندددد احلالددددة الثانيددددة:

القيددامل يعنددد : هدددو مدددري , لكددن إذا قدددام وصدددىل مل يتددداثرل فمددذا أ،عدددوا عدددىل أسددده   

.  يرتخك ا القواعدل ب  ي لزم بان يوب قائنًل

وعندددنا حالددة وهدد  التدد  نلدده عليمددا املوددن ل وهدد  قدداا: إذا  احلالددة الثالثددة:

ال قددداا النلددد  قددداا القيدددام يزيدددد ا مرضددده أو يدددأخر بط ددده , فجدددان لددده أن يودددب قاعددددًل

:«ا كليًلال فإنك  دوو تودب «فإن مل تستطع , يعن : إن عجز  عن القيام عجزًل

ال وهدددذا أصددد  ا رشيعدددة حممدددد صدددلوا  رال و دددالمه عليدددهل أسددده   يوجدددد  قاعددددًل

َوَمدا }حر  فيمال ب  ك  حر  ي سق  ا هذا الييعةل واهلل  لحانه وتعاىل قداا: 

ْن َحَر   َجَعَ  َعلَ  ين  م  ْم ا  الدِّ دا, [78]احل :{ْيك  دا ا أمدة حممدد مطلقًل نتفًل , فداحلر  م 

 فمتف جا  احلر   ق  و ق  معه التكلي  وهذا من ميزة هذ  األمة.
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هددددذا األصدددد , و  تعدددددا عندددده إ  باطم نددددان ا  «صدددد  قددددائنًل »: قدددداا النلدددد  

ا.  نفسك فإنك   تستطيع عن ذلكل فتستطيع أن توب قاعدًل

ا تفقدددوا إن املدددري  إذا كدددانا ل وقددداا مرضددده شدددديدل  دددون لددده أن يودددب قاعددددًل

ا صد »وقداا:  احلافظ بن حجر ا رشحه هلذا احلديا ملدا أطلدق النلد   , «قاعددًل

يعنددددد : جدددددان لدددددك أي كيفيدددددة وأي هي دددددة ا املدددددوس, إ  إن الفقمدددددا  اختلفدددددوا ا 

 .«ا تستطع فقاعدًل فإن مل ,ص  قائنًل »قاا:  تف ي  أي جلسة أف  ل ألن النل  

والقعود عام ا ،يع اهلي ا ل فإن كم من هي ة  لسدما املدر  وي سدمف ليفدة 

ن, فددددددذهذ األئمددددددة  ال إ  أهنددددددم اختلفددددددوا ا األف دددددد ل ومل خيتلفددددددوا ا امددددددوا قاعدددددددًل

عددىل أن أف دد  هي ددة  لسددما  -رمحمددم اهلل–الددثالا املالكيددة والشددافعية واحلنابلددة 

ملدددوسل ثدددم اختلفدددوا هددد  التدددورر أو ا فدددرتا ؟ املدددري  هددد  هي دددة التشدددمد ا ا

يعن : حالة كونك مثد  هي دة املدوس ا الودالةل وذهدذ أبدو حنيفدة وطائفدة مدن 

: أف دد  هي ددة هدد  هي ددة املرتبددعل أن  لددو اإلنسددان  -رمحمددم اهلل–الفقمددا   وقددالوا

 مرتبع.

فمن خالا القولني يستش  اتفدا  وهدو أهندم اتفقدوا عدىل أن املدري  بحالدة 

قدددم صدددر  إىل القللددةل فالودددر ا كددال املسددتني متجدده إىل القللددةل ام لددوس أن ي 

لكدددن اختلفدددوا ا نوعيدددة املسدددة ا غدددام الوددددرل ملدددا قددداا امممدددور: بدددان أف ددد  

ا صددد »قددداا:  النلددد  جلسدددة للمدددري  هددد  جلسدددة التشدددمدل قدددالوا: ألن  , «قاعددددًل

دددددال فتشدددددنا فوجددددددنا أن ي وجدددددد ا الودددددالة والقعدددددود ملدددددا أطلقددددده اليدددددأل وكدددددان عامًل
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ال فكدددددان اإلحلدددددا  بقعدددددود الودددددالة أوىلل ألهندددددا هي دددددة مدددددن هي دددددا   األصدددددلية قعدددددودًل

 الوالةل وإحلا  النظام بالنظام أوىلل واضح هذا لال تد ا.

قاا: أسدا   أتقيدد  دذ  اهلي دةل وإندن بحالدة املرتبدع,  -رمحه اهلل–أما أبو حنيفة 

ا عدددىل دابتدددهل لددد  ألين وجدددد  احلدددديا كدددن ا الودددحيحنيل أن الن : صدددىل قاعددددًل

صدىل عدىل هي دة  والقعود عىل الدابة   يتقيد  ي ة معنيةل فقداا: ملدا رأ دت النلد  

ددددا واألمددددر ا  وعددددىل الدابددددةل دا عددددىل أن ا ذلددددك وا ددددعل فاف دددد  أن  لددددو مرتبعًل

 ذلك وا ع.

مددداا إىل قدددوا امممدددورل وهدددو قدددوا األئمدددة  -رمحددده اهلل–ابدددن جريدددر الطدددري 

 اا: من باب إحلا  الوفة بالوفةلو ه  صفة الوالة.الثالال ق

, جددا   روايدة عددن «فددإن مل تسدتطع فعددىل جنلدك ,اصدد  قاعددًل »: قداا النلد  

دددددتكلم فيددددده عددددىل جنلدددددك األ مدددددنل ولكدددددن اتفدددددق  الدددددراقطن  وإن كدددددان ا إ دددددناد  م 

ال يعنددد :  الفقمدددا  عدددىل أسددده يودددب عدددىل جنلددده األ مدددن, مدددا ا دددتطاأل أن يودددب قاعددددًل

حالددة املددر ل فينتقدد  مددن تلددك اهلي ددة إىل اهلي ددة األخددرال وهددذا دليدد  ناد  هنددا 

عددىل  ددمح الشددارألل فقددد تدددر  مددع املددري , ومل ي عنتدده ومل يلزمدده بمشددقةل بدد  إذا 

انتفت حتف ا هذ  احلالة الت  ليست معما مشقة وأست جدالو, يعند : املدوس 

ب عدىل جنلده أو عىل جنذل يود ص هو األص  فيه الراحةل إذا ما ا تطعت إليه, 

دددفن  عددىل شددقه األ مددنل كددن هددو معمددود ا املددوتفل أو ا دفددن املددوتفل فددإن امليددت ي 

ددا هدد  قللدد»قدداا:  عددىل جنلدده األ مددنل وقددد جددا  كددن ا السددنن أن النلدد   تكم أموتًل
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اجتا  إىل القللدةل يكدون اجتاهده  , ألن إذا صىل اإلنسان عىل جنذ   يكون«وأحيا ًل 

ن الوالة عىل امنذ ه  ا جتدا  إىل القللدة وليسدت إىل القللدةل إىل يسار القللةل أل

ال  ورغدم ذلددك أعدددها النلدد   دا أو حالددة كوننددا أحيددا ًل تًل باهندا قللتنددا حالددة كوننددا أموا

 فقد أعتد الشارأل بكوهنا قللة.

إذا عجدددددز عدددددن شدددددقه األ مدددددنل بدددددان كدددددان فيددددده قدددددروح أو جدددددروح أوا بعددددد  

هنددا توقدد ل  أخددرال ألن حددديا النلدد  األمددرا , جددان لدده أن ينتقدد  إىل صددفة 

, إذا مدا (فدإن شدق عليده فعدىل  مدر )جا  املون  فاكمله بجملة من عند ل فقاا:

ا دددتطاأل أن يودددب عدددىل شدددقيه األ مدددنل ينقلدددذ ويودددب عدددىل  مدددر  وهدددو مسدددتلقيًلال 

 وهددذا كددذلك جددا  ا صددحيح اللخدداري ا روايددة عمددران بددن حوددنيل إن النلدد 

وصددالة القاعددد عددىل النددائم  , عددىل القاعددد عددىل النودد تف دد  صددالة القددائم»قدداا: 

رجدت عددىل هدذا الكدالم الدذي قالده املوددن ل ألن « عدىل النود ل فودالة الندائم خ 

ل وهددو أن  ينظددر بوجمدده إىل السددن  ويعتددر قدداا صددالة النددائم يعندد  حالددة كوندده نددائنًل

 كذلك حالة من حا   الوورةل فجان أن يوب بذلك.

 )املتن(

 ,(عن الركوأل والسجود أوما إين فإن عجز  ) 

 (اليح)

دا   هذ  ،لة أخذها املون  من حديا أخرجه الليمقد  عدن جدابر أن مري ًل

فقدداا: أومددا إيددن ل إ  أسدده تكلددم ا إ ددنادها والوددحيح وقفدده عددىل  شددكا للنلدد  
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جدددددابرل أسددددده أفتدددددف بدددددذلك عدددددىل إذا مل يسدددددتطع الركدددددوأل ومل يسدددددتطع السدددددجودل ألن 

ل احلديا نله عىل ال ال أسدت تكلمدت عدىل ركدن  صد قيامل فإذا مل تسدتطع قدائنًل قاعددًل

ددا عددىل  القيددامل إذا مددا ا ددتطعت إىل ركددن الركددوأل أو السددجودل فقدداا املوددن  قيا ًل

, و  (إيددن  جددان لددك أن تددوم ) :ومددن بدداب إحلددا  النظددام بددالنظام, هددذا احلددديا

ن ل وإذا مل يسددق  عنددك فددر  الوددالة, فددإذا مل يسددتطع اإلنسددان أن يركددع أومددا إيدد

يسددتطع أن يسددجد كددذلك أومددا إيددن ل إ  أن إيددن   ا السددجود يكددون أخفدد  مددن 

 إين   ا الركوأل.

 )املتن(

 , (وعليه ق ا  ما فاته من الولوا  ا إغنئه) 

 (اليح)

ل مددددن حما ددددن الودددددو أسنددددا ناقشددددنا هددددذ  املسددددالة يددددوم مسددددالة امليفمددددفهددددذ  

مدددا وفودددلنا الكدددالم فيمدددال إ  أسندددا نكملددده األربعدددا  ا رشح املوطدددال وتكلمندددا علي

 ا ن من باب التذكام ومن باب املذاكرة.

ل لكدن ا حالدة مدا إذا كدان ا دتيفر  امليفمف اختلفوا ا وجدوب الق دا  عليده

إغنئه ك  وقت الوالةل وكان إغنئه بيش  حالال إن كان كدذلكل فداغم  عليده 

  .؟ خالو بني الفقماوأفا  بعد ما خر  وقت الوالةل فم  يق يما أم  

فددذهذ السددادة احلنابلددة مثدد  مددا قدداا املوددن  إىل أسدده  ددذ عليدده أن يق دديما 

ددال وجددذ عددىل امليفمددف عليدده أن يقذدد الوددالةل وذهددذ املالكيددة والشددافعية  مطلقًل
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تهل وتو دددد  السددددادة األحندددداو  –إىل أن امليفمددددف عليدددده   يقذدددد شددددي ًلا مددددن صددددلوا

: ينظددر إىل عدددد الودد -رمحمددم اهلل لوا  فددإن كددان أددو فاقدد  وجددذ عليدده فقددالوا

 الق ا ل فإن كان  ت فاكثر  ق  عنه الق ا .

مسكو   هأ   ا هذ  املسالة رغم أهنا مسالة و لذ ايالو بني الفقما 

ل إ  أن عنمدددا ا اليدددألل فلدددم يدددرد فيمدددا حدددديا موصدددوا أو مسدددند عدددن النلددد  

ئم ألزمددده باإلعدددادة كدددن امليفمدددف تدددردد بدددني الندددائم وبدددني املجندددونل فمدددن ألحقددده بالندددا

, نسدددديما وأمددددن نددددام عددددن صددددالة »قدددداا:  فعدددد  السددددادة احلنابلددددة هنددددال ألن النلدددد  

, هددددذا اإلحلددددا  األوال اإلحلددددا  «صدددالها إذا ذكرهددددال ليسددددت هلددددا كفددددارة إ  ذلددددك

فددع القلددم »قدداا: الثدداين إذا ألحقتدده بدداملجنونل  ددق  عنددك الق ددا ل ألن النلدد   ر 

 .من بينمم املجنون «عن ثالا

والسددادة األحندداو تو ددطوا مددن بدداب النظددر إىل املشددقة ومددن بدداب النظددر إىل 

عدددددم تكددددرار الوددددالة فدددداوجلوا ا حالددددة القلددددة ا اإلغددددن ل وأمددددا ا حالددددة الكثددددرة 

.  رصفوا عنه الق ا ل وتكلمنا عىل هذ  املسالة تفويالًل

ر قلنددا: الددذي أقدددرب والعلددم عندددد اهلل كددن اختدددار  ابددن علدددد الددر ا ا  دددتذكا

عىل أن امليفمف ي لحق باملجنونل ألسده إذا ن لده   ينتلدهل بخدالو الندائم إذا ن لده ينتلدهل 

وخيال  اإلغن  النوم ا مسالة إن النوم لذةل يستلذ  ا اإلنسدان بخدالو اإلغدن  

فإندده مددر ل فمددو يشددله مددن هنددا امنددون ويشددله مددن هنددا النددومل فقدداا ابددن علددد الددر: 

عليددددده يسدددددق  عنددددده ق دددددا  الودددددلوا , وا دددددتدا  دددددذا وإحلاقددددده بددددداملجون أقدددددوال ف
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فدددإن مل تسدددتطع  ,صددد  قدددائنًل »قددداا:  احلدددديا الدددذي هدددو حدددديا عمدددران, فدددالنل  

, «وإ  فاومدددا إيدددن », الروايددة األخدددرا قددداا:«فدددإن مل تسدددتطع فعدددىل جنلدددك ,افقاعدددًل 

اإلغددن  هددو أخددر احلددا   التدد  بعددد اإليددن ل فددإذا مل تسددتطع أن تومددا فقددد  ددقطت 

 لوالة. عنك ا

أسدده  إذا قلنددا: إذا عجددز عددن اإليددن ل هددو أن األصدد  مددادام اإلنسددان معدده عقلدده

اليدأل  خماطذ بالتكلي ل و  يسق  التكلي  إ  إذا ناا العقد ل ألسده هدو مندا 

ا التكلي ل ا حالة إذا ما ا تطاأل اإلنسدان أسده يومدا إيدن ل لكنده مداناا لده عقد ل 

كر بدهل يقدوا الفقمدا  وفيده هدذ  احلالدة: كدذلك وإذا بق  معه عق  كان له لسان يذ

دددال ألن الودددالة اشدددتملت عدددىل أقدددواال    تسدددق  عنددده الودددالةل ويودددليما ولدددو لفظًل

واشتملت عىل أفعاال فإذا عجز عن األفعاا مل تسدق  عنده األقدواال وإندن يسدق  

دا يعند : اهلل أكدرل ثدم ي قددرأ عنده الدركن ا حالدة مدا مل يقددر عليدهل فيوددليما ولدو لفظًل

ْ ددددَعَما} ة, اهلل أكددددر كاسدددده  ددددجود إىل أن يوددددب,الفاتدددد ددددا إ  ق و  ِق  َنْفسًل دددد   ا َكلِّ  {  ي 

 .[286]اللقرة:

 )املتن(

وعليه ق ا  ما فاته من الولوا  ا إغنئه وإن شق عليه فع  ك  صالة ا 

 .ين ا وقت إحدامها عشاوقتما فله اممع بني الظمر والعرص وبني ال

 )اليح(
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ا جدددا  املودددن  بمسدددالة أخدددرا مدددن املشدددقةل وهدددذا كلددده دليددد  عدددىل تيسدددام هنددد

اليأل ا مسالة العلادةل قاا لدك: إذا مل تسدتطع أن تودب العلدادة فسدوو تتكيد  

حالتمددا مددع حالددكل إذا مل قدددر  تقددوم أقعدددل إذا مل تقدددر تقعددد توددب عددىل جنددذل 

 وإ  توما. 

لكنمدددا  أن يودددليما,ا بعددد  النددداس مدددن األمدددرا  األخدددرا وهدددو يسدددتطيع 

كوهنددددا أسددددة صددددلوا  ا أسددددة أوقددددا  يشددددق عليددددهل فتكرارهددددا يشددددقل فجددددا  إىل 

ل فقداا: للمدري مسدالة اممدع بدني الودالتني رخوة ثانيدة ا هدذ  املسدالة وهد  

أن هدددذا  دددون لددده وأن هدددذ  مسدددالة خالفيدددة كلدددامةل بناهدددا املودددن  عدددىل ،دددع أخدددرل 

 ون .فنكم  كالم املون  ثم نعيد إىل أص  امل

 )املتن(

فله اممع بني الظمر والعرص وبني  ,وإن شق عليه فع  ك  صالة ا وقتما  

 ,نفإن ،ع ا وقت األوىل اشرت  نية اممع عند فعلم واحد,العشائني ا وقت 

ر العذر حتف ييأل ا الثانيدة مدنمن وو  ,  يفدر  بيدنمن إ  بقددر الوضدو أا تمرا

ر العذروإن أخر ا   وأن ينوي اممع ا وقت  ,إىل دخوا وقت الثانية عتر ا تمرا

القرص و ون ا  و ون اممع للمسافر الذي له ,األوىل قل  أن ي يق عن فعلما

 ين. املطر بني العشا

 )اليح(
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هنددا املوددن  ذكددر ثالثددة أسددواأل مددن اممددعل قدداا:  ددون اممددع للمددري ل ثددم 

اممدددع للمسدددافرل فدددذكر  نفوددد  الكيفيدددةل ثدددم قددداا:  دددون اممدددع ا املطدددرل و دددو

 ثالثة أسواأل.

قيدددددتل اهلل هدددددذ  املسدددددالة   دددددوا  ا املوطدددددا أو ا العددددددةل ملدددددا تكلمندددددا ا املوا

ن نَي  } دددلحانه وتعددداىل وقتمدددا بدددامر مدددن عندددد ل وقددداا:  دددالَة َكاَندددْت َعدددىَل امْل دددْأم  إ نق الوق

دددا دددا َمْوق وتًل َتابًل
ل هدددذا هدددو , فدددال  دددون إيقددداأل الودددالة خدددار  وقتمدددا[103]النسدددا :{ك 

قيدتل إ  أسده جدا   بعد   األص  وهذا هو الدلي  الذي ثلدت عدىل ذلدك ا املوا

السور ا تثنيت مدن هدذا األصد ل فوقدع ايدالو بدني الفقمدا  ا أوا ا دتثنا  ألسده 

 عليه يتفرأل هذا اممع.

،مددور الفقمددا  يقولددون: األصدد  أن الوددالة تقددع ا وقتمددا الددذي حددددها هلددا 

يت مددددن إيقدددداأل بعدددد  املددددواطن مددددن عنددددد الشددددارألل ا  ددددتثن اليددددأل, إ  أسدددده جددددا  

عترنددا ذلددك املددواطنل وهددذا مددذهذ األئمددة الددثالا املالكيددة الوددالة ا وقتمددا, فا

:  ددون إيقدداأل الوددالة خددار  وقتمددا لددلع  اليددو ل  والشددافعية واحلنابلددةل قددالوا

مدددددع بدددددني  وذهدددددذ السدددددادة األحنددددداو وطائفدددددة مدددددن الفقمدددددا  إىل أسددددده    دددددون أن جت 

ددددال وا ددددتدلوا عدددىل ذلددددك أو صددد  ددددلذ ايدددالو ا هددددذ  املسددددالة ثالثددددة التني مطلقًل

 -أمور:

فدقل  األمر األوا هو أن التوقيت ا الولوا  جا  بنووص قد بليفدت التوا

ووقدددت العرصددد مدددا مل خيدددر  »مسدددلمل قددداا: وقتمدددا ثدددم كدددن ا صدددحيح وأن النلددد  
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ا أوا الوقدتل ثدم  صىل ا اليوم األوا ل وجري  ملا جا  للنل  «وقت الظمر

 .  «ذينإن الوقت ما بني ه»صىل ا أخر الوقتل ثم قاا: 

ددني أن الوقددت حمددددل جددا    فكددالم النلدد   ا إ،الدده وا معظددم أحاديثدده با

   -وا  تثنا  هو اثنني:بع  ا  تثنا ا ل 

ال الظمر والعرصد ا عرفدة وامليفدرب  أن النل   األوا: صىل ا مزدلفة ،عًل

ا زدلفددددةل قدددددم األوىل وأخددددر األخددددرال هددددذا بلددددغ مرتلددددة التواصدددد  والعشددددا  ا م

مددددع بددددني الظمددددر والعرصدددد ا  صددددالة النلدددد   فلددددذلك أ،عددددوا عددددىل أسدددده  ددددون أن   

عرفدددةل وبدددني امليفدددرب والعشدددا  ا مزدلفدددةل هدددذا باإل،ددداأل حتدددف السدددادة األحنددداو 

تر عن النل  ثيوافقون عىل هذا النوأل من اإل،األل ألسه     .لت بالتوا

املسالة الثانية: هد  ج نا إىل مسالة الت  ه  األص  ثم ي فرأل عليما املر ل 

 مسالة السفرل ه   ون للمسافر أن  مع أم  ؟

ذهذ األئمة الثالا املالكية والشافعية واحلنابلة إىل جدوان اممدع للمسدافر 

 وذهذ السادة األحناو إىل أن املسافر    ون له أن  معل ويلقف مع األص .

كددن هددو ا اللخدداري ومسددلم مددن حددديا ابددن   دلذ ايددالو هددو أن النلدد  

ر إىل وقدددددت كدددددان إذا  دددددافر و دددددافر بعدددددد الدددددزواا أخدددددر الظمددددد علددددداس أن النلددددد  

: هددددذا  العرصددددل وإذا ارتدددد  بعددددد الددددزواا قدددددم الظمددددر والعرصددددل فددددامممور قددددالوا

 ا تثنا  من اليأل.
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نلقدددف مددددع القاعدددددة العامدددة وهدددد  أن الوددددالة  بدددد أن ت وددددىل ا وقتمددددا إ  مددددا 

ا ددتثنا  الشددارألل والشددارأل ا ددتثنف صددالة املسددافرل األحندداو   يقولددون: نحددن   

 -مرين اثنني:ألنوافق عىل هذا الكالمل 

: األحاديدددددا التددددد  جدددددا   ا ضدددددل  األوقدددددا  قويدددددةل منطوقدددددة أقددددددو ًل  أو ًل

ل أما اممع بني الولوا  مل يرد حديا عدن النلد   ل مل يقد  ا أي  وأفعا ًل قدو ًل

أ،عددددوا أو ليجمددددع املسددددافرل فكدددد  األحاديددددا التدددد  ورد  ا  حددددديا النلدددد  

 كن ا حديا ابن عمر فع . ه  أفعاا أن النل  اممع بالنسلة للمسافر 

حددد    هلا ألن النلدأووقاا األحناو: األفعداا قابلدة للتاويد ل ونحدن  دن

ال فلددن جددا  حددديا علددد اهلل بددن  األوقددا ل فوجدددنا أحاديددا األوقددا  متينددة جدددًل

بداممع الودوريل وهلدذا عنددنا ا الوقدت ،دع  ا لناهدوأعلاس وحديا ابدن عمدر 

, اممدددع احلقيقددد  هدددو أن تدددأخر وريصددد،دددع وقدددت و،دددع فعددد ل أو ،دددع حقيقدددة و

ددددا خددددار  وقتمددددال أو  الوددددالة إىل أن تدددددخ  الوددددالة األخددددرا وتوددددىل صددددالة قطعًل

ا. ا حقيقًل  ت وىل صالة قل  وقتما هذا ي سمف ،عًل

خدر وقتمدال وت قددم العرصد إىل آاممع الودوري هدو أن يدأخر مدثالًل الظمدر إىل 

ا ا الوددورة هددو ،ددعل لكددن ا أوا وقتمددال فتوددىل بددني الشددقنيل فددإذا نظددر  إليمدد

حقيقددة األمددر هددو لدديو بجمددع وقدداا السددادة األحندداو: كدد  األحاديددا التدد  هدد  

ألصدد  الددذي قددرر  الشددارأل وهددو إيقدداأل فعليددة وليسددت بقوليددة  ددنأوهلا كدد  تدددم ا

 الوالة ا وقتما.
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: لدددديو  وكددددون أن النلدددد   كددددن ا حددددديا ابددددن علدددداس أخددددر الوددددالةل قددددالوا

قتدددهل بددد  هدددو التددداخام املقدددارب لدددهل وهدددذا قدددد عاهددددنا  مدددن التددداخام هندددا عدددىل حقي

م  }قددد قدداا:  اهلل  ددلحانه وتعدداىلاليددألل فنجددد أن  دد َأَحددَدك  ْم إ َذا َحَوَ ت ددَذ َعَلددْيك  ك 

دددددْو    , حوددددد املدددددو  أو قدددددارب املدددددو ل مدددددا يمكدددددن أن يكدددددون [180]اللقدددددرة:{ امْلَ

ف قدداربل حوددل ألن إذا حودد املددو  بطلددت الوصدديةل فحودد املددو  هنددا بمعندد

كن قاا علدد اهلل بدن علداس: أخدر الظمدر إىل وقدت العرصدل يعند :   فكون النل  

 أخرها إىل أن قارب الوقتل و ذا تستقيم معنا األدلة كلما.

فدددق عدددىل ذلدددك, ألسددده جدددا  مرصدددح ا روايدددة مسدددلم باسددده أخدددر  امممدددور مل يوا

ا األصدبل الظمر إىل أخر وقت العرص, فجا  مرصح بدان تدر  الودالة عدن وقتمد

فعد  ذلدك ا عرفدة وا مزدلفدة وهدو  دفرل   والذي يدعممم ا ذلك إن النل  

 فاألص  أسه  ون اممع للمسافر.

فداممع بدني إذا ا تقر هذا املكدان وهدو أن املسدافر ا دتثنا  اليدأل مدن ذلدكل 

وامليفرب مع  -2الظمر مع العرصل  -1 :الولوا  اتفقوا عىل أسه ا أمرين اثنني

دددا غدددام ذلدددكل فدددال  دددون أن جتمدددع العرصددد مدددع امليفدددربل أو العشدددا  ل و   دددون ،عًل

الودلح مددع العشددا  أو الوددلح مددع الظمددرل فددال  ددون باإل،دداأل  ددن أجددان اممددع إ  

 ا هاذين األمرين الظمر مع العرصل وامليفرب مع العشا .

هو الوقتل أو القوا بالتييك, الوقت بالتييك هنا  وهذا  لذ ايالو

 قدددت الودددورة الددددذي تكلمندددا عليدددهل وقلندددا: مددددا مدددن صدددالة إ  وهلدددا وقددددتوهدددو و
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اختيدددار وهلدددا وقدددت دورةل فنجدددد وقدددت الظمدددر مدددع وقدددت العرصددد يشدددرتكون ا 

الوورةل ونجدد أن وقدت امليفدرب ووقدت العشدا  يشدرتكون ا وقدت الودورةل 

مع بينمن كن بالنسلة للمساف  ر.هلذا ملا اشرتكوا ا وقت الوورة جان أن   

إذا رجعنا قل  قلي ل إىل امليفمف عليه الدذي تلكمندا عليده املودن ل وتكلمندا 

عليدددده ا املوطددددا وهنددددال إذا قدددداا املالكيددددة والشددددافعية يقولددددون: بددددان امليفمددددف عليدددده 

يلددأ مدن  وقدت الظمدر عليده  غمدأ  يسق  عنه الق ا ل أسا أ داا ا ن  دأاا رجد  

  وقدددت الظمدددر عدددىل السددداعة وا دددتفا  بعدددد خدددرو ,السددداعة الواحددددة وخيدددر  مدددثالًل 

بعةل ه  يوب أو   يوب؟  الرا

 : يوب الظمر.الطالذ

 : ملاذا؟ الشيخ

 مل خير .:ألن وقت الوورة الطالذ

: فدددتح اهلل عليدددكل هدددذا كدددالم  دددليمل هدددذ  مسدددالة قددد  مدددن ي دددلطما  الشددديخ

خاصة الفقما  ملا يتكلمون يقولون: امليفمف عليه   يقذل فيظن الشدخك باسده 

 وقدددددت الودددددالة لوقدددددت ا ختيدددددارل وإندددددن األصددددد  أسددددده   يقذددددد الوقدددددت   يقذددددد

الودددددوريل والوقدددددت الودددددوري بالنسدددددلة للظمدددددر قلندددددا: أسددددده  تدددددد إىل اليفدددددروبل 

 ووقت امليفرب بالنسلة للووري يمتد إىل صالة الولح.

يسدددلمل  هلدددذا أصدددحاب األعدددذار املدددرأة إذا كاندددت حدددائ  وتطمدددرل أو الودددل 

تيداري فإنده يلقدف وقدت الودوريل فلدن قداا الفقمدا  ولدو خدر  وقدت الظمدر ا خ
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لدديو بالوقددت إذا خددر  الوقددت الوددوري وبإ ددقا  الوددالة عددن امليفمددف عليددهل 

 ا ختياري وبذلك تنتظم األحكام. 

وهدد  كددذلك علددارة عددن إخددرا  الوددالة  مسددالة اممددعجددا  إىل  هنددا املوددن 

عرصددد وامليفدددرب مدددع إ  الظمدددر مدددع المدددن وقتمدددا إىل وقدددتل وقلندددا: ذلدددك    دددون 

وتدددددداخام  العشددددددا ل ألهنددددددم األصدددددد  أهنددددددم مشددددددرتكون, فلمددددددذا جددددددان تقددددددديم األوىل

 األخرا.

اتفقددوا أسدده  ددون اممددع ا احلدد  ا عرفددة ومزدلفددةل ثددم أجددان ،مددور الفقمددا  

 نك عىل ذلك. اممع ا السفرل ألن النل  

ا ر ل املددر  كددن قدداا احلددافظ ابددن حجدداملوددن  جددا  هنددا إىل مسددالة املددر  

 الفتح مل يرد فيما قوا ومل يرد فيما حديا. 

فم  املري  إذا غلله املر  وشق عليهل جان له أن  مع فجا نا املري , 

اإلمددددددام أبددددددو حنيفددددددة ووافقدددددده اإلمددددددام الشددددددافع  وقدددددداا:    ددددددون , فددددددذهذ أو  ؟

لدددزم املدددري  بدددان يودددب كددد  صدددالة ا  للمدددري  أن  مدددع بدددني الودددلوا ل بددد  ي 

إلمدددام مالدددك واإلمدددام أمحدددد إىل جدددوان اممدددع بالنسدددلة للمدددري ل وقتمدددال وذهدددذ ا

واملون  قددم صدالة املدري  وأن كدان األوىل لدو ذكدر مسدالة السدفرل ألن مسدالة 

السدددفر هددد  اقدددرب ا ا تفدددا  مدددن مسدددالة املدددري ل والسدددفر فيمدددا ندددك واملدددري  

 ليو فيه نك.
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   أن النلدهدو تقيدق العلدة ا السدفرل نالحدظ   لذ ايالو بدني اإلمدامني

أجددان اممددع بددني الوددلوا  ا السددفر لوجددود املشددقةل ألسدده يشددق عددىل اإلنسددان أسدده 

مثالًل إذا كان مسافر أسه ينزا مرتنيل ينزا يوب الظمر ثدم يرتد  ثدم يندزا ويودب 

ا عرفة توب الظمر والعرصد ا بدايدة وقدت الظمدرل العرصل هلذا إذا نظر  مثالًل 

كر ويشددددددتيفلون بالدددددددعا  وا بتمدددددداا إىل رب ألن الندددددداس  ددددددوو يشددددددتيفلون بالددددددذ

العدداملنيل فلدددو صدددلوا مدددرتني كاندددت مشددقة ا وضدددو  واندحدددام النددداس فلمدددذا جدددان 

امليفدرب إىل  اليأل أن يقدم الظمر إىل العرص, وبالنسلة ا مزدلفة يأخرون وقدت

رحاهلم مرتلونل من عرفة إىل مزدلفدةل فلدو صدلوا امليفدرب االعشا ل ألن الناس ب

            ق ثم إذا جا  العشا  نزلوا مرة أخرا كان فيه مشقة. ا الطري

كن يقوا املالكية واحلنابلة: نظرنا إىل العلةل فوجددنا أن العلدة ا السدفر هد  

ددا عددىل املسددافرل هددذا  املشددقةل واملشددقة موجددودة ا املددري  فجددان لدده أن  مددع قيا ًل

 املسلك الذي  لكه املالكية واحلنابلة.

ددال فددن عندددهم إشددكاال اإلمددام الشددافع  مل  األحندداو لدديو عندددهم ،ددع مطلقًل

فدق أمحدد هندال قداا: ألن هدذ  مسدالة علدادةل والعلدادة   ت لحدق  يوافق مالك ومل يوا

ا  بالقيددددداسل ألن القيددددداس   يددددددخ  العلدددددادا ل فاألصددددد  أسدددددك تودددددب الودددددالة

مل يدددتكلم وقتمددال جددا  احلددديا بالنسددلة للمسدددافر فا ددتثنيت املسددافر, أمددا املددري  

عنه اليأل فال أقديو ألهندا علدادة والعلدادة األصد  فيمدا التوقيد ل ولديو األصد  

 فيما ا جتماد.
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وكالمددددددده  دددددددديد إ  أن علدددددددن  األصدددددددوا يرجحدددددددون عدددددددىل أن ولدددددددو كدددددددان ا 

لمدددت العلدددة جدددان القيددداسل وإذا عللدددت السدددفر باملشدددقة وهددد   العلدددادا  أهندددا إذا ع 

)وإذا شددق عددىل ري  وهلددذا املوددن  قدداا:علددة واضددحة فيدده جددان أن ي لحددق فيدده املدد

 .املري  أن يوب الوالة ا وقتما, جان له أن  مع(

كن ا املدونة يقوا: مث  امليفمفل الرجد  إذا  دن  -رمحه اهلل-اإلمام مالك 

باسددده دخددد  وقدددت الظمدددرل وأسددده  دددوو ي يفمدددف عليددده بعدددد ذلدددكل جدددان لددده أن يودددب 

 ر ل وكذلك ا مسالة التاخام.الظمر والعرصل واإلغن  نوأل من أسواأل امل

نسدداا اهلل -كددذلك قدداا اإلمددام مالددك ا مددن ا ددتطلق بطنددهل ا بعدد  الندداس

عنددددد  ا ددددتطال  الددددلطنل فددددن يسددددتطيع أن يلقددددف عددددىل وضددددو   -السددددالمة والعافيددددة

ال فمذا إذا ا تطاأل أن  مع بني الوالتني   حر  عليه ا ذلك.  مطلقًل

ا حدديا ابدن  املري ل ألن النلد   خرا  مسالة -رمحه اهلل-اإلمام أمحد 

دددال وصدددىل امليفدددرب  ل أن النلددد  علددداس ا الودددحيحني صدددىل الظمدددر والعرصددد ،عًل

ددا مددن غددام  ا والعشدا  ،عًل خددوو فكاهندا   توجددد هنددار علددةل فقدداا اإلمددام  و  ددفرًل

أمحدددد: أسنددد  أرا ذلدددك ا املدددري , فدددن ،دددع إ  لوجدددود علدددةل والدددذي يقدددوي هدددذا 

, و ددددملة بنددددت  ددددمي  ملددددا أ صدددديلت إن محنددددة بنددددت جحدددد احلددددديا ا السددددننل فدددد

بيفس  واحد أن جتمع بني الودالتنيل فددا عدىل أن  ا  تحاضة أجان هلا النل  

مع فيه بني الوالتنيل وهلذا ذهذ اإلمدام مالدك وأمحدد ستش  منه املر  ي   أن   

   .إىل هذ  املسالة
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وإن شددق عليدده ):ا حالددة املددري  قدامددهونعيددد ا ن تفريددع كددالم اإلمددام ابددن 

فع  كد  صدالة ا وقتمدا فلده اممدع بدني الظمدر والعرصد وبدني العشدائني ا وقدت 

, مث  مدا قلندا: و   دون اممدع باتفدا  الفقمدا  إ  ا هداتني الودورتنيل (إحدامها

فإذا شق عىل املري  أن يوقدع صدالة الظمدر وصدالة العرصد ا وقتمدال جدان لده أن 

 يقدم أو يأخر.

 )املتن(

 , وقت أحدامها()ا  

 (اليح)

خامر ا ذلك والعرة بحالة املري ل فدإن كدان ،دع التقدديم أوىلل صدالمها 

ا أوا وقدددت الظمدددرل وأن كدددان التددداخام أوىل وأريدددح لددده أخدددر الظمدددر والعرصددد إىل 

 أخر وقت العرص.

 (املتن)

ر العددذر  ,فدإن ،دع ا وقددت األوىل اشدرت  نيددة اممدع عندد فعلمددا )  وا دتمرا

 .(  يفر  بينمن إ  بقدر الوضو أو ,أل ا الثانية منمنحتف يي

 (اليح)

أسدددت مدددري  وجدددان اليدددأل لدددك أن جتمدددع بدددني الودددالتنيل فجدددا  وقددداا لدددك: 

ال ثدددم بددددأ يعلددد  اليدددو ل  دددال وأمدددا أن توددب تددداخامًل أسددت باييدددار أمدددا أن تودددب ،عًل

   -قاا: إذا صليت ا أوا الوقتل اشرت  لك ثالثة رشو :
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إ   واليد  الثالدا:ا تمرار العدذرل والي  الثاين: النيةل  ا:الي  األو

 يفر  بني الوالتني. 

اتفدق عليده مدن أجددان الودالة للمدري  وهدم املالكيدة واحلنابلددةل  هدذا الكدالم

فله اممع بني الظمدر والعرصد وبدني )فقد اتفقوا عىل هذ  الثالثة رشو ل نعيدها 

, بدأ يذكر لك النوأل اممع (قت األوىلفإن ،ع ا و ,العشائني ا وقت إحدامها

   م.األوا  ذي هو ،ع التقدي

, والنيددة هددذا باتفددا , ألن   ي قلدد  عمدد  إ  (اشددرت  نيددة اممددع عنددد فعلمددا)

 بنيةل فاشرت  بان ينوي أن  مع بني الوالتني.

ر العددددذر حتددددف ييددددأل ا الثانيددددة مدددنمن)  بددددد أن ي فمددددم هددددذا, ألسدددده  (وا دددتمرا

  ميفاير ا ،ع التاخامل قاا: اشرتا  النيدة وهدذا مدا فيده خدالول  وو يايت بي

وقدداا: اشددرتا  ا ددتمرار العددذر حتددف يدددخ  وقددت الثانيددةل كددان الرجدد  مددري ل 

فدداراد أن  مددع ،ددع تقددديمل فوددىل الظمددر وينددوي باسدده ي ددي  إليدده العرصددل حتددف 

قددت  يددز أن ي ددي  إليدده العرصدد,  بددد أن مرضدده يكددون مسددتمر معدده إىل يدددخ  و

العرصدددل  إذا كدددان يعلدددم باسددده بعدددد  ددداعة يدددزوا منددده املدددر ل فمدددذا    دددون لددده أن 

ا التقددددديم أن يسددددتمر معدددده العددددذر واملددددر  إىل أن يدددددخ   مددددعل ورش  اممددددع 

   الوقت الثانية.

, وهددذا اليدد  الثالددال والتفريددق ألن (  يفددر  بيددنمن إ  بقدددر الوضددو أو)

تني مدددن بددداب التخفيددد ل فدددإذا فدددر  بيدددنمم املعندددف ا اممدددع هدددو أن ت ودددىل الودددال
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ممددعل في لددزم بددان يرجددع إىل مددذا   حاجددة إىل انسددان بيشدد  أو بعمدد  أو باكدد  فاإل

, فيوجددد أصدد ل واألصدد  هددذا   «صدد  قددائنًل » األصدد ل هلددذا قلنددا ملددا قدداا النلدد  

وأن كدددان األصددد  أن تودددب يدددزاح عنددده إ  بعلدددة ثابتدددةل فدددإذا جدددان لدددك بدددان جتمدددعل 

ا أسدت مل تقدق فيدك العليدةل فت لدزم بدان توقدع الوالة ا  وقتما, إذا فرقدت بيدنمن فدإذًل

 ك  صالة ا وقتما. 

الوضدددو  هندددا ب ذكدددر, وهندددا التفريدددق الوضدددو ( ر)إ  بقددددهندددا املودددن  قددداا:

التفريدددق ذكدددر بالوضدددو ل وأن كدددان هددددو اختدددار املودددن  ا كتددداب امليفنددد  عددددىل أن 

دال ألن مددا مل ردددد ردداا إىل التفريدق بيددنمن ي رجددع إىل العدرول فددن  عددد  العددرو تفريقًل

ا  العرول فن حدد  اليأل أو العرول باسه طويالًل يلطد  بده اممدعل ومدا كدان قودامًل

 جان به اممع.

 (املتن) 

ر العذر إىل دخوا وقت الثانيةوإن أخر ا  )   ,(عتر ا تمرا

 (اليح)

ر العدددذر قلندددا: ا ن إذا قددددم الودددالتنيل ا شدددرتطت لددده النيدددة واشدددرت    ا دددتمرا

ر العددذر إىل دخددوا واشددرت  أن يوددليمن ا نفددو الوقددتل و إن أخددر ا عتددر ا ددتمرا

   .الثانية, الي  هذا موجود ا التقديم

 (املتن)

 , (وأن ينوي اممع ا وقت األوىل قل  أن ي يق عن فعلما) 
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 (اليح)

  لده املون  هنا ملا  مع املري  ي شرت  له ثالثة رشو  وملا يأخر ي شدرت

رشطددددددانل نددددددتكلم عددددددن اليدددددد  الددددددذي  ددددددق  ثددددددم نرجددددددع إىل الفددددددر  بددددددني هددددددذين 

 اليطنيل ما هو الي  الذي  ق ؟ 

اليددد  هدددو: التفريددددق بدددني الوددددالتني ا اممدددعل إذا أرد  أن جتمددددع ا أوا 

فددددر  بددددني الوددددالتنيل أمددددا إذا أخددددر    ي شددددرت ل  الوقددددتل قدددداا لددددك:  بددددد أ  ي 

ا الودالة األوىل خددر  وقتمدا ودخدد  ملداذا؟, ألن اممددع هدو أسددك   دو و توقددع, إذًل

ا   معنددددف  شددددرتا  اممددددع ألن الظمددددر صددددليتهل فددددال معنددددف أن  ,وقددددت الثانيددددةل إذًل

دد وقددت العرصدد  ألن ا وقتددهل وددىلب  ددوو ت  تلوددق بدده العرصددل ألن العرصدد إذا ص 

شرتا  هذا الي  وهلذا لدقة الفقمدا ل فدإهنم   ي دعون كان دخ ل فال معنف  

 ويكون ا حملهل فلن أ قطوا هدذا اليد ل ألسده لدو ذكدر  لكدان مدن بداب رش  إ 

التكرارل وهذا ي عتر خمترص فقم  جيددل فيندز  عدن ذلدكل فلدم يشدرت  ذلدكل ألسده 

وقدت العرصد ا أي وقدت  لو اشرت  ذلك لكان علثًلال ألسه إذا صىل الظمدر خدار 

 صالها ت عتر قد صليت ا وقتمال هلذا  ق  هذا الي .

ر العدددذر -2 .النيدددة -1 :عنددددنا رشطدددني قددداا: إذا أرد  أن تودددب  .وا دددتمرا

الظمدر وتوددليما ا أخددر وقددت العرصددل ي شددرت  أل عددذرر   بددد أن يكددون مسددتمرل 

ألن العددذر هددو الددذي  ددوو يستوددحلك كدد  تددأخر الوددالةل أمددا إذا كددان عددذرر 

 فال يستمرل فال  ون لك أن تأخر الوالة عن وقتما.
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وأن ينوي اممدع ا وقدت األوىل قلد  أن ي ديق عدن )ية فقاا: ثم ذكر ا الن

, ايالو ا النيدة بالنسدلة للتقدديم والتداخامل إذا أرد  أن جتدد ،دع تقدديم (فعلما

تكددن النيددة عنددد بدايددة الوددالةل إمددا إذا أرد  أن تددأخر وجتمددع ،ددع تدداخام  بددد أن 

مل تكددددن نويددددت تنددددوي قلدددد  أن خيددددر  وقددددت األوىلل ألن إذا خددددر  وقددددت األوىل و

مل ت وقع الوالةل وأخر  الوالة بيفام عذر, أمدا إذا جدا   النيدة  ت عتر آثمل ألسك

فقددد ا توددحذ معمددا العددذر وأسددت مل توددب لدديو مددن بدداب أسددك مل تددرد الوددالةل 

 وإنن ألسك تريد أن جتمع فمنا جان لك أن تأخر لوجود النية.

 (املتن)

 ,(و ون اممع للمسافر الذي له القرص) 

 (اليح)

و دون )ا ن انتمف املون  من كالم املري  وانتق  إىل الودورتنيل قداا:  

الودددالة معدددروول واتفدددق الفقمدددا  عدددىل  , قرصددد(اممدددع للمسدددافر الدددذي لددده القرصددد

أجدددان لندددا أن نقرصددد الودددالةل  اهلل  دددلحانه وتعددداىلذلدددكل ألسددده ثلدددت ا القدددرآن أن 

كددددن اممددددع مل تددددايت هنددددار وقرصدددد الوددددالة حمدددددد بمسددددافة معينددددة حددددددها اليددددألل ل

مسددافةل فددالحق الفقمددا  اممددع بالتقوددام ا املسددافة لوجددود علددة املشددقة ا ذلددكل 

فقاا:    ون اممع إ  ا  فرل ت قرص فيه الوالةل فيخدر  معندا السدفر القودام 

 الذي   تقرص فيه الوالةل فال  ون فيه اممع.

 (املتن)
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 ,(ين و ون ا املطر بني العشا) 

 (يحال)

التدد  هدد  امليفددرب والعشددا  وعددادة  ددون ،ددع التقددديمل ولدديو ،ددع التدداخامل 

ألن الناس ا ن ا صالة امليفدرب جدا   إىل املسداجدل فلدن جدا   إىل املسداجدل 

واملطر والظلمة والطني, ا حدر  أسدك تدرجمم ثدم تدأذن للعشدا  وتدايت  دم مدرة 

مددددع بددددني امليفددددرب ثانيددددةل فرمحددددة  ددددم ورمحددددة  ددددأ   املوددددلنيل أجددددان ا ليددددأل أن   

: مدن السدنة أن  والعشا  ،دع تقدديم لوجدود املشدقةل وجدا  عدن التدابعني أهندم قدالوا

  مع ا الليلة املطامة.

, يعندد  مددا اخددتك ا ين()و ددون ا املطددر بددني العشددا إ  أسدده قدداا املوددن : 

فدددق اإلمدددام أمحدددد ا هدددذ  املسدددالة مالدددكل وقدددا : املطدددر ا امليفدددرب والعشدددا ل يوا لوا

جد فإنه يكون ا العشدائنيل وتو دع اإلمدام الشدافع   اممع بالنسلة للمطرل إذا و 

:  ددددون اممددددع ا الليلددددة املطددددامة بددددني الظمددددر والعرصدددد وبددددني -رمحمددددم اهلل–وقددداا 

امليفددددرب والعشددددا ل كدددداهنم اتفقددددوا ا أصدددد  اممددددع الددددذي هددددو لوجددددود املطددددرل ثددددم 

شقة ا الظمر والعرص موجودة مث  ما ه  املاختلفوا ا تقيق املنا  ا املشقةل 

 ه  ا امليفرب والعشا ؟ 

ألن الليد  مدع املطدرل يقدع أن النداس اإلمام مالك واإلمام أمحد مل يروا ذلكل 

  يستطيعون أن ينظرون إىل مواضع أقدامممل فيكون هنار وحد  ويكدون هندار 
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اس يكددون ا الظمددر والعرصدد, يعندد : الندد كددن اإلنسددان ينزلددقل فددلخالو إذا كددان 

 هنار ويمكن لإلنسان أن يرا موضع قدمهل فلم تتحقق العلة.

لكن اإلمام الشافع  قداا:  ل إذا جونادا هندا لوجدود املشدقةل وقدوا اإلمدام 

الشدددافع  هندددا أوجددده, ألن املشدددقة موجدددودة ا احلدددالتني, وليسدددت العدددرة بالظلمدددة 

ا هلدددد جددددد املطددددر وبحيددددا أسدددده كثددددامًل ذا املطددددر الددددذي يلدددد  وإنددددن العددددرة بدددداملطرل فددددإذا و 

الثيابل كن قاا اإلمام أمحدد: املطدر الدذي فيده مشدقة وعاد عدىل النداسل إمدا املطدر 

الدددذي فقددد  يلددد  ثيددداب النددداس و  يدددوقعمم ا حدددر ل فمدددذا    دددون اممدددع معدددهل 

, وامليفددددرب والعشددددا  ا جددددوان وقدددداا اإلمددددام الشددددافع : يسددددتوي الظمددددر والعرصدددد

   باب صالة املري .  اممع بني الوالتنيل وهنا انتمف

 


